




Albert Einstein

KIJK DIEP IN DE 
NATUUR EN DAN 

BEGRIJP JE ALLES 
BETER.
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De rust, de ruimte, 
het groen en de 
weidse omgeving 
vullen we aan met 
een scala faciliteit-
en die inspelen op 
optimaal welzijn en 
welbevinden.

Zorgeloos genieten, 
op elk moment van 
de dag. Dat is leven 
in Duynpark. Hier 
vergeet u de tijd, kent 
u geen enkele stress 
en voelt het  altijd als 
thuiskomen.

Het gebouw sluit 
naadloos aan bij 
de  oorspronkelijke 
 monumentale  
panden met de zo 
 kenmerkende,  klassieke 
chaletstijl uit de  
periode rond 1910.

De woningen  
worden volledig 
afgewerkt. Inclusief 
luxe keuken, hoog-
waardig sanitair,  
eikenhouten vloer 
en gestucte plafonds 
en wanden. 

Wonen in Duynpark 
is leven met respect 
voor de omgeving. 
De   appartementen 
van Duynpark 
 worden dan ook 
 bijzonder duurzaam.

Wonen op een historisch landgoed aan de rand 
van de duinen. Hier staan rust, natuur, ruimte en 
 kwaliteit van leven centraal.

Optimale  kwaliteit 
van leven

Landgoed  
Duin & Bosch

Parels van de 
omgeving

Een uniek 
 woonconcept

Klassieke  
chaletstijl

Luxueuze service
appartementen

Respect voor mens  
én natuur

Luxueus en volledig ontzorgd 
wonen op het historische 
Landgoed Duin en Bosch.

18 20 24 32 821208
Ervaar de rust en de ruimte van het  
Noordhollands Duinreservaat dat zich uitstrekt 
van Wijk aan Zee tot aan de Schoorlse Duinen.

INHOUD
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GENIET VAN  
DE PARELS VAN 
DE OMGEVING

Het duingebied biedt een  diversiteit 
aan flora en fauna. Zo kunt u 
 tijdens een wandeltocht de Schotse 
 hooglanders tegenkomen die hier op 
hun gemak grazen.

Als er iets is dat Castricum te bieden heeft, dan is dat 
het uitgestrekte duingebied. U kunt kiezen uit een 
van de talrijke uitgestippelde wandelroutes, maar 
u heeft  uiteraard ook de vrijheid om zelf het gebied 
te  verkennen. Door het jaar heen ziet u het gebied 
 veranderen, met elk seizoen zijn eigen charmes. En waar 
u in het  Noordhollands Duinreservaat geniet van alle 
flora, treft u ook een diverseiteit aan fauna aan. Zo kunt 
u er Schotse hooglanders, Exmoorpony's,  konikpaarden, 
zwartkopschapen en Hollandse  landgeiten 
 tegenkomen. Houdt u van fietsen? Het duingebied leent 
zich ook uitstekend voor een fietstocht. 

Castricum Voorzieningen

Ervaar de rust en de ruimte 
van het Noordhollands 
Duinreservaat dat zich 
uitstrekt van Wijk aan Zee 
tot aan de Schoorlse Duinen.

Naast bos en duinen heeft Castricum ook een heerlijk strand. 
U  fietst er zo naartoe en kunt er vervolgens heerlijk  wandelen, 
zonnen en zwemmen. Castricum aan Zee is een plek om 
volledig tot rust te komen of een dag met uw familie door te 
brengen. Lunchen of een drankje drinken kan in een van de 
strandtenten. Het karakteristieke centrum van Castricum biedt 
alles dat u nodig heeft om ontspannen te leven. Winkels voor 
de  dagelijkse voorzieningen, leuke boetiekjes en voldoende 
 supermarkten. Ook bij slecht weer kunt u winkelen want 
 Castricum biedt met Geesterduin een overdekt  winkelcentrum 
waar u meer dan 50 winkels vindt. Ook huisartsen en  tandartsen 
zijn er voldoende in het dorp.
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AL FIETSEND  
ZIET U ALLES  
WAT DE 
PRACHTIGE 
OMGEVING U 
TE BIEDEN 
HEEFT.

Via de A9 bent u snel in de 
grote omliggende steden 
zoals Alkmaar, Haarlem 
en Amsterdam.

Ligging 

Castricum ligt heerlijk vrij en groen waar-
door u  ontspannen en in alle rust kunt leven. 
Tegelijkertijd bent u vanuit uw woning ook 
snel in de omliggende steden. Met de auto 
bent u in twintig minuten in hartje Alkmaar 
en in een half uur in Haarlem. In ongeveer 
40 minuten rijdt u naar Amsterdam en bin-
nen een half uur staat u op Schiphol.

Fietstochten

Wilt u meer zien van het gebied 
 rondom Castricum, dan kan dat 
uitstekend met de fiets. Het duin
gebied, tal van weilanden, de 
 bollenvelden en de gezellige 
dorpjes naast Castricum, zoals 
Bakkum,  Limmen en Heiloo. Op de 
fiets ziet u een veelzijdigheid aan 
natuur en cultuur voorbijkomen. 
Om u de meest prachtige plekken 
te laten zien, zijn er tal van fiets-
routes samengesteld van diverse 
afstanden. Deze kunt u op internet 
eenvoudig downloaden.

Alkmaar

Bergen

Egmond aan Zee

Castricum  
aan Zee

Castricum

Heemskerk

Haarlem

Zaandam

Wormerveer

Heiloo

Er op uit

Een heerlijke kop koffie of uitgebreid diner? Castricum 
biedt  diverse horecagelegenheden, waaronder  Huize  
Koningsbosch en Het Ruiterhuys, even buiten het   c entrum 
van Castricum. Wilt u een avond  cultureel  vermaak? In 
theater Koningsduyn zijn regelmatig  voorstellingen, in 
diverse genres. Of kies voor de  bioscoop. Hier geniet u van 
de film in een traditionele sfeer. 

Wilt u een dagje op pad? Castricum heeft een eigen 
 treinstation. In tien minuten bent u in Alkmaar, in een half 
uur in Haarlem en binnen een half uur in  Amsterdam.  
Er rijden bovendien verschillende bussen naar de 
 omliggende steden en dorpen.

A9

A9
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WELKOM OP 
LANDGOED 
DUIN & BOSCH

Tussen de weelderige groene duinen, het rijke bos- en 
 duingebied en de ontelbare slingerende paadjes vindt u 
landgoed Duin & Bosch. Een plek met een rijke  istorie. Het 
landgoed is onderdeel van het Rijksmonument  Parkaanleg. 
U ziet er dan ook nog volop historische  elementen en 
 monumentale gebouwen. Tegelijkertijd is het een 
 dynamische leefomgeving waar zorg, wonen, werken en 
sociaal  ondernemen centraal staan. Op deze prachtige plek 
 ontwikkelen we een exclusief woonproject. Volledig in de 
stijl van de monumentale gebouwen en de woningen van het 
 naastgelegen Koningsduin. Een optimale kwaliteit van leven 
staat hier centraal. Genieten van alles dat de omgeving te 
bieden heeft, ingetogen luxe en volop aandacht voor welzijn. 
Dat is Duynpark.

Elke dag een prachtig vergezicht

Vanuit uw toekomstige luxe appartement heeft u een 
 spectaculair uitzicht over de omgeving. U geniet hier elke 
dag van de unieke bos- en duinrijke omgeving en de prachtig 
gerestaureerde watertoren aan de andere kant van de straat. 
Om de kwaliteit van leven nog verder te bevorderen, bieden we 
in Duynpark diverse faciliteiten zoals een sauna, zwembad en  
fitness.

Wonen op een historisch landgoed 
aan de rand van de duinen. 
Hier staan rust, natuur, ruimte en 
 kwaliteit van leven centraal. 
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Oude Keuken
Administratiegebouw

Witte Kerkje

Noordhollands 
Duinreservaat

200 m
© CARTOGRAPHICS.NL

VAN ZORGGEBIED 
NAAR SOCIALE 
EN DYNAMISCHE 
LEEFOMGEVING.

Waar de pracht van de bouwstijl bewaard is  gebleven, is de 
 oorspronkelijke functie van veel  gebouwen wel  veranderd. Zo 
is het Anatomie gebouw een prachtige woning  geworden. Ook 
een aantal van de paviljoens, zoals De Loet, zijn  omgetoverd tot 
 woningen. Op het hart van het landgoed vind je de  welbekende 
vijver met het Administratiegebouw. Dit gebouw kende 
 diverse  functies en is inmiddels een bedrijfsverzamel gebouw 
dat  huisvesting biedt aan zo’n vijftig lokale  ondernemers, 
actief in  verschillende branches. Ook de  achterkant van het 
 Administratiegebouw heeft een nieuwe functie gekregen. Was 
dit voorheen de  centrale keuken van het ziekenhuis, nu is het 
een  restaurant waar men geniet van de lekkerste  biologische 
 producten van lokale  ondernemers. Het schillokaal dat onderdeel 
was van de keuken, is nu  getransformeerd tot bakkerij.

De kenmerkende 
watertoren, die prominent 

op het landgoed staat, is 
onlangs gerestaureerd. 
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Ludwig von Beethoven

KIJK NAAR DE 
MOOIE NATUUR 
EN KALMEER JE 

GEMOED.



Met Duynpark zetten we in op een optimale kwaliteit van leven. De rust, de 
ruimte, het groen en de weidse omgeving leggen hiervoor al de juiste basis. 
Die vullen we aan met een scala faciliteiten die inspelen op optimaal welzijn 
en welbevinden.

Spa en wellness
Welzijn en welbevinden staan centraal bij Duynpark. 
Daarom vindt u in het gebouw een zwembad en een in-
frarood sauna. Hier kunt u buiten kantooruren en in het 
weekend onbeperkt en kosteloos gebruik van maken. 
Dat is pas echt kwaliteit van leven.

Bos en duin
Een landgoed met een rijke historie waar door de jaren 
heen een mooie mix van wonen, werken en leven is 
ontstaan. Een landgoed dat wordt omringd door een 
uitgestrekt duingebied en de bosrijke omgeving met 
eikenbomen en esdoorns.

Zee en strand
Lange strandwandelingen, een dagje zon en zee met 
uw kleinkinderen. In Castricum aan Zee kunt zich uren 
vermaken. Voor een versnapering kunt u terecht in een 
van de gezellige strandtentjes.

Fitness en fysio
Een uurtje sporten of uw conditie en leefgewoonten 
laten checken. In het gebouw vindt u een fitnessruimte 
met meer dan voldoende apparatuur. Het gezondheids-
centrum heeft ook een fysio. Een jaarlijkse check van uw 
lichaam is eveneens inbegrepen.

Sier- en moestuinen
In de moestuinen en kassen kunt u samen met andere 
bewoners het jaar rond groenten en fruit verbouwen, 
terwijl u in de siertuinen geniet van de pracht van de 
verschillende planten. OPTIMALE 

KWALITEIT 
VAN LEVEN

IR  
sauna
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EEN 
WELDAAD 
VOOR 
LICHAAM 
EN GEEST...

Gezondheidscentrum

Buiten kantooruren en in de  weekenden kunt u 
uren baantjes trekken in het  prachtige zwembad. 
Uw conditie op peil houden en uw spieren trainen? 
Dat doet u in de fitness waar u alle toestellen vindt 
die u nodig heeft. Daarna kunt u uw spieren  heerlijk 
laten ontspannen in de luxe  infraroodsauna. Heeft 
u een behandeling nodig? Het gezondheids
centrum heeft ook een fysio. Een jaarlijkse check 
van uw lichaam is eveneens inbegrepen. Op basis 
van de uitkomsten krijgt u tips om nog gezonder 
te leven of zelfs een volledig gezondheidsplan. 
Zo blijft u zo lang mogelijk vitaal. Zowel fysiek 
als mentaal. Al deze  faciliteiten maken het leven 
in Duynpark  zorgeloos.  Een voor  Nederlandse 
 begrippen uniek woonconcept.

Uniek woonconcept

Zorgeloos genieten, op elk moment van 
de dag. Dat is leven in Duynpark. Buiten 
geniet u van de rust en ruimte van de 
natuur en de weidsheid van de omgeving. 
Binnen geniet u van de luxe faciliteiten. 
Het gezondheidscentrum is het centrale 
punt van het gebouw en biedt u alles dat 
u nodig heeft voor uw fysieke en mentale 
gesteldheid. Hier vergeet u de tijd, kent 
u geen enkele stress en voelt het altijd als 
thuiskomen.

 Duynpark;  
Een uniek  

woonconcept  
in Nederland.
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Zorgherberg

Duynpark zet in op vitaliteit, welzijn 
en welbevinden. Genieten van de rust, 
de ruimte en het groen om u heen. Om 
de kwaliteit van leven nog verder te 
 bevorderen, kunt u voor en na kantoor-
tijden en in het weekend gebruikmaken 
van de infraroodsauna, fitness en het luxe 
zwembad. Via de binnentuin loopt u zo de 
heerlijke wellness in.

 Duynpark zet niet alleen in op het welzijn 
van de bewoners, maar ook op het welzijn 
van mensen die tijdelijk in de zorgherberg 
verblijven. Deze herberg bevindt zich 
in het midden van het gebouw en heeft 
twintig kamers. Mensen met een burn-
out kunnen hier werken aan herstel. Zij 
krijgen een eigen kamer op de tweede of 
derde etage en kunnen hier maximaal zes 
weken doorbrengen. Voor de behandeling 
gaan ze naar de behandelkamers op de 
eerste verdieping. 

Het traject is volledig toegespitst op rust 
en privacy. Op een ontspannen manier 
werken aan herstel is het uitgangspunt. 
Daarom kunnen de cliënten gebruik-
maken van de luxe faciliteiten zoals 
de  infraroodsauna, de fitness en het 
 zwembad op de begane grond. Omdat 
de kosten voor deze luxe faciliteiten zijn 
gedeeld met de herberg, vallen ze voor u 
lager uit.

Maar dat is nog niet alles. Want in Duynpark geniet u van 
 excellente service. Wilt u uw interieur laten verzorgen, dan 
kunnen we dat vooraf voor u regelen. Wilt u wekelijks  verse 
bloemen op tafel, dan bezorgt de lokale bloemist deze. Ook 
een luxe diner aan huis is mogelijk. Uw pakketjes laat u 
eenvoudig bezorgen in de Bringme box in de entreehal. De 
Bringme box is een pakketkluis voor veilige bezorging van uw 
pakketjes. Zodra er een pakketje klaarligt, ontvangt u een code 
waarmee u de kluis kunt openen. Ook pakketjes retourneren 
doet u eenvoudig via de Bringme Box. 
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KLASSIEKE
CHALETSTIJL

Het gebouw sluit naadloos 
aan bij de oorspronkelijke 
monumentale panden.

Duynpark is onderdeel van een grootschalige her-
ontwikkeling van het voormalige ziekenhuis. Enkele 
monumentale panden zijn blijven staan, voor andere 
gebouwen komen nieuwe terug. Duynpark is een van 
die nieuwe gebouwen. Maar nieuw betekende voor ons 
niet modern. Het belangrijkste uitganspunt was dat het 
gebouw naadloos zou aansluiten bij de oorspronkelijke 
monumentale panden. En dat is gelukt. De sfeer en uit-
straling van Duynpark passen bij de klassieke chaletstijl 
uit de periode rond 1910. 

Typische uitingen van de monumentale stijl zijn terug te 
vinden in de heldere opbouw met één hoofdvolume aan 
de voorzijde en haaks daarop twee ondergeschikte vo-
lumes. De volumes zijn afgedekt met een samengesteld 
schilddak en bestaan uit een plint van metselwerk met 
daarboven een witte gevel van gekeimd metselwerk. De 
balkons en buitenruimtes vormen één geheel met het 
gebouw doordat ze onder het schilddak vallen. 

De plint van het metselwerk, de witte bovenbouw en 
het rode schilddak vormen de bijzondere horizontale 
elementen. Door de verdiepte kozijnen is de uitstraling 
robuust en klassiek. De kleurstelling van de kozijnen 
en de metselwerkbogen boven de kozijnen versterken 
die uitstraling nog eens. Voor het metselwerk kozen 
we voor een warme rode klassieke steen in een klassiek 
metselverband. 

Tot slot zorgt de klassiek vormgegeven binnentuin voor 
een oase van rust. De orangerie biedt de mogelijkheid 
om andere bewoners te ontmoeten. Doordat we de 
parkeergarage onder het gebouw en de binnentuin 
plaatsen, blijven de auto’s uit het zicht. Zo zorgen we 
voor optimale rust.

Maarten Engel, architect Engel Architecten
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VERDIEPINGS- 
OVERZICHTEN

    79 - 88 m2

    103 - 121 m2

    126 - 140 m2

    183 - 195 m2

    205 - 260 m2

    258 m2

BG 2e

1e 3e

Het gebouw

Het appartementengebouw heeft 
vier woonlagen met een verdiepte 
parkeergarage. Elke woonlaag kent 
appartementen van verschillende 
groottes. Van ruim tot zeer riant. 
Zo spelen we in op de verschillende 
wensen en behoeften.

In het hart van het gebouw ves-
tigt zich de herberg voor herstel. 
Hier vindt u ook het zwembad, de 
sauna, de fitness en een fysiothe-
rapeut. Verspreid door het gebouw 
vindt u ook drie liften
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VERDIEPTE
PARKEERGARAGE Nr. woon - 

laag
GBO
(m2)

opp. woon- 
kamer en 

keuken (m2)
plafond-

hoogte (cm)
opp. 

buiten- 
ruimte (m2)

NLKT 
class. pag.

1 BG 246 98 307 141 Goud 70

2 BG 121 61 307 74 Zilver 42

3 BG 127 55 307 64 Goud 52

4 BG 127 55 307 64 Goud 52

5 BG 121 60 307 74 Zilver 42

6 BG 246 107 307 141 Goud 71

7 BG 88 38 271 59 Zilver 34

8 BG 80 36 271 48 Brons 34

9 BG 103 45 271 77 Zilver 43

10 BG 103 45 271 93 Zilver 43

11 BG 184 89 271 125 Goud 64

12 BG 88 39 271 59 Zilver 35

13 BG 103 45 271 93 Zilver 43

14 1e 119 52 267 10 Goud 45

15 1e 140 71 267 13 Zilver 53

16 1e 140 78 267 13 Zilver 53

17 1e 127 55 267 10 Goud 54

18 1e 195 88 267 13 Zilver 67

19 1e 260 107 267 23 Goud 72

20 1e 127 55 267 10 Goud 54

21 1e 80 36 271 11 Brons 35

22 1e 103 35 271 19 Zilver 46

23 1e 103 35 271 19 Zilver 46

24 1e 88 38 271 11 Zilver 36

Nr. woon- 
laag

GBO
(m2)

opp. woon- 
kamer en 

keuken (m2)
plafond hoogte 

(cm)
opp. 

buiten- 
ruimte (m2)

NLKT 
class. pag.

25 1e 103 45 271 19 Zilver 46

26 1e 184 94 271 30 Goud 65

27 1e 88 39 271 11 Zilver 36

28 2e 119 53 267 10 Goud 45

29 2e 140 79 267 13 Zilver 53

30 2e 140 70 267 13 Zilver 53

31 2e 127 54 267 10 Goud 54

32 2e 127 55 267 10 Goud 54

33 2e 195 88 267 13 Zilver 67

34 2e 205 68 267 23 Goud 72

35 2e 87 38 275 11 Zilver 37

36 2e 79 35 275 11 Brons 38

37 2e 103 45 275 19 Zilver 47

38 2e 103 45 275 19 Zilver 47

39 2e 87 35 275 11 Zilver 38

40 2e 103 45 275 19 Zilver 47

41 2e 183 89 275 30 Goud 66

42 3e 139 68 275 13 Zilver 56

43 3e 118 52 275 10 Goud 48

44 3e 126 55 275 10 Goud 56

45 3e 139 69 275 13 Zilver 57

46 3e 126 55 275 10 Goud 57

47 3e 139 69 275 13 Zilver 58

48 3e 258 106 275 23 Goud 77

1
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Bergingen

Bij elke woning hoort ook een berging variërend van 
circa 5 tot 9 m2. Deze vindt u onder in het gebouw. Naast 
uw fietsen slaat u hier spullen op die u niet dagelijks 
gebruikt, zoals gereedschap of skispullen. Zo heeft u 
het snel bij de hand, maar staat het nooit in de weg. De 
berging is voorzien van een stroompunt zodat u ook uw 
elektrische fiets eenvoudig kunt opladen.

Parkeerplekken

In de verdiepte parkeergarage heeft u een vaste plek voor uw auto. Zo 
weet u zeker dat uw auto altijd veilig en droog staat. Heeft u een twee-
de auto of regelmatig bezoek over de vloer? Met circa 100 plaatsen is er 
in de parkeergarage voldoende plek. De parkeerplaatsen zijn ruim van 
opzet zodat u uw auto niet krap tussen de andere auto’s hoeft te parke-
ren. Tevens zijn de parkeerplaatsen voorbereid voor het aanleggen van 
een elektrisch oplaadpunt.

Overzicht appartementen

kelder
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Dalai Lama

JUST ONE SMALL 
POSITIVE THOUGHT 

IN THE MORNING 
CAN CHANGE YOUR 

WHOLE DAY.



De ruime woonkamer  
en buitenruimte maken 

deze comfortabele woning 
tot een heerlijke plek  

om te wonen.

Kenmerken

 Woonoppervlaktes van 79 tot 88 m2
 Ruime woonkamer
 Luxe compleet ingerichte keuken met Miele  

 apparatuur en een Quooker
 Twee slaapkamers
 Hoogwaardig sanitair 
 Eikenhouten vloer 
 Hoge plafonds
 Sausklaar gestucte wanden en plafonds
  Brede deuren en voldoende bewegingsruimte 
 NLKT classificatie brons en zilver
 Ruim besloten terras of balkon
 Intercom/videofoon
  Eigen parkeerplaats en privéberging in  

verdiepte parkeergarage
  Voldoende parkeergelegenheid in en om het  

gebouw

COMFORTABEL 
WONEN MET ALLE 
VOORZIENINGEN
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BG BG BG 1e7 8 12 21GBO
88 m2

GBO
80 m2

GBO
88 m2

GBO
80 m2

buiten
62 m2

buiten
46 m2

buiten
62 m2

buiten
11 m2
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Vanaf de riante 
bovenverdieping heeft u 
een prachtig uitzicht over 
de besloten binnentuin. 

1e 1e24 27GBO
88 m2

GBO
88 m2

buiten
11 m2

buiten
11 m2 2e35 GBO

87 m2
buiten
11 m2
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Vanuit uw woning wandelt u zo 
het prachtige Noordhollands 
Duinreservaat in. Een gebied 

van zo'n 5.300 hectare dat rijk is 
aan flora en fauna. 

2e 2e36 39GBO
79 m2

GBO
87 m2

buiten
11 m2

buiten
11 m2
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In dit ruime appartement 
met compleet ingerichte 

keuken en badkamer 
geniet u vanaf het eerste 
moment dat u er woont.

BINNEN EN BUITEN 
COMFORTABEL 
GENIETEN

Kenmerken

 Woonoppervlaktes van 103 tot 121 m2
 Luxe compleet ingerichte keuken met Miele  

 apparatuur en een Quooker
 Twee slaapkamers
 Hoogwaardig sanitair 
 Eikenhouten vloer
 Hoge plafonds
 Sausklaar gestucte wanden en plafonds
 NLKT classificatie zilver en goud
 Een of twee besloten terrassen of balkons
 Intercom/videofoon
  Eigen parkeerplaats en privéberging in verdiepte 

parkeergarage
  Voldoende parkeergelegenheid in en om het 

 gebouw
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BG BG BG5 10GBO
121 m2

GBO
103 m2

GBO
103 m2

buiten
70 m2

buiten
77 m2

buiten
77 m2

BG2 GBO
121 m2

buiten
70 m2

9  | 13
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Ontspan in uw heerlijk 
ruime woonkamer of tafel 
uitgebreid met vrienden in 
de riante leefkeuken van 
maar liefst 52 m2 .

1e | 2e GBO
119 m2

buiten
10 m214 | 28
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1e 2e23 38GBO
103 m2

GBO
103 m2

buiten
19 m2

buiten
19 m21e GBO

103 m2
buiten
19 m222 | 25 2e GBO

103 m2
buiten
19 m237 | 40
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Het open loofbos grenzend 
aan de glooiende duinen 

biedt u elk seizoen weer 
een nieuwe aanblik.

3e43 GBO
118 m2

buiten
10 m2
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In deze riante woning 
heeft u meer dan 

voldoende ruimte voor een 
grote eettafel en creëert u 
ook nog eens een heerlijk 

ruime loungehoek.

RIANTE RUIMTES 
MET NOG MEER  
RUIMTE EN LUXE

Kenmerken

  Woonoppervlaktes van 126 tot 140 m2
 Luxe compleet ingerichte keuken met Miele  

 apparatuur en een Quooker
 Twee slaapkamers
 Hoogwaardig sanitair 
 Eikenhouten vloer
 Hoge plafonds
 Sausklaar gestucte wanden en plafonds
 NLKT classificatie zilver en goud
 Ruim terras of balkon
 Intercom/videofoon
  Eigen parkeerplaats en privéberging in 

 ondergrondse parkeergarage
  Voldoende parkeergelegenheid in en om het 

 gebouw
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BG4 GBO
127 m2

buiten
74 m2

BG3 GBO
127 m2

buiten
74 m2 1e | 2e

1e | 2e

GBO
140 m2

GBO
140 m2

buiten
13 m2

buiten
13 m2

15 | 29

16 | 30
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1e | 2e

1e | 2e

GBO
127 m2

GBO
127 m2

buiten
10 m2

buiten
10 m2

20 | 32

17 | 31

Het strand is de ideale 
plek voor zonnige dagen 

of om op koelere dagen 
heerlijk uit te waaien.   
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3e 3e44 46GBO
139 m2

GBO
126 m2

buiten
10 m2

buiten
10 m2

3e 3e42 45GBO
139 m2

GBO
139 m2

buiten
13 m2

buiten
13 m2
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3e47 GBO
139 m2

buiten
13 m2

Genieten van de opkomende of 
ondergaande zon doet u op het 

strand van Castricum aan Zee, op 
loopafstand van uw woning.
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Marcus Tullius Cicero

HET LEVEN DAT DE 
NATUUR ONS SCHENKT 

IS KORT, MAAR DE 
HERINNERING AAN EEN 

WELBESTEED LEVEN 
DUURT EEUWIG.



Met twee badkamers, 
drie riante slaapkamers 
met inloopkast en maar 

liefst drie buitenruimtes 
is dit royale appartement 

een fantastische plek  
om te wonen.

ROYALE WONING 
MET ALLE LUXE  
DIE U WENST

Kenmerken

  Woonoppervlaktes van 183 tot 195 m2
  Zeer royale woonkamer van circa 90 m2
   Compleet ingerichte ruime keuken met groot 

kookeiland voorzien van Miele apparatuur en  
een Quooker

 Drie slaapkamers en twee badkamers
 Hoogwaardig sanitair 
 Eikenhouten vloer
 Hoge plafonds
 Sausklaar gestucte wanden en plafonds
 NLKT classificatie goud
  Drie besloten terrassen of balkons 
  Intercom/videofoon
   Eigen parkeerplaats en privéberging in verdiepte 

parkeergarage
    Voldoende parkeergelegenheid in en om het  

 gebouw
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BG 1e11 26GBO
184 m2

GBO
184 m2

buiten
123 m2

buiten
30 m2
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Een slaapkamer 
met inloopkast, 
twee volwaardige 
badkamers?  
In dit riante 
appartement kan 
het allebei.

2e41 GBO
183 m2

buiten
30 m2

Meer dan voldoende 
ruimte voor een 
grote eettafel en een 
ruime loungehoek.

GBO
195 m2

buiten
13 m21e | 2e18 | 33
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Van de slaapkamers en 
de badkamers tot de 

buitenruimtes  
en de entree. In dit 

koninklijke  appartement 
is alles heerlijk luxe en 

bijzonder ruim.

ZEER ROYALE 
RUIMTES OM AL 
UW WOONWENSEN 
TE REALISEREN

Kenmerken

  Woonoppervlaktes van 205 tot 260 m2
  Zeer royale woonkamer van circa 100 m2
   Compleet ingerichte ruime keuken met groot 

kookeiland voorzien van Miele apparatuur en  
een Quooker

 Drie slaapkamers en twee badkamers
 Hoogwaardig sanitair 
 Eikenhouten vloer
 Hoge plafonds
 Sausklaar gestucte wanden en plafonds
 NLKT classificatie goud
   Twee of drie besloten terrassen of balkons 
  Intercom/videofoon
   Eigen parkeerplaats en privéberging in  

 ondergrondse parkeergarage
   Voldoende parkeergelegenheid in en om het 

 g ebouw
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BG BG1 6GBO
246 m2

GBO
xxx m2

buiten
88 m2

buiten
88 m2
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 NOTE:  copy volgt

Van de beslotenheid 
van uw woning naar de 
vrijheid van de natuur.

GBO
205 m2

buiten
23 m21e | 2e19 | 34
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Een prachtig penthouse 
met een spectaculair 
uitzicht over de omgeving.

Het meest bijzondere appartment van Duynpark is  
De Duynkoning, een exclusief penthouse waar u 
 vorstelijk woont. Met 258 m2 tot uw beschikking kunt u 
van de Duynkoning echt uw droomwoning maken.  
Meerdere badkamers, extra slaapkamers, inloopkasten, 
een nog grotere entree. U bepaalt het zelf. Zeker is dat u 
voldoende ruimte heeft om al uw wensen te realiseren.

Kenmerken

 Een oppervlakte van maar liefst 258 m2
 Een zeer royale woonkamer van 106 m2
   Compleet ingerichte ruime keuken met groot 

kookeiland voorzien van Miele apparatuur en  
een Quooker

 Drie slaapkamers en twee badkamers
 Hoogwaardig sanitair 
 Eikenhouten vloer
 Hoge plafonds
 Sausklaar gestucte wanden en plafonds
 Ruime entree met garderobe
 NLKT classificatie goud
 Twee of drie besloten terrassen of balkons 
 Intercom/videofoon
  Eigen parkeerplaats en privéberging in 

 ondergrondse parkeergarage
  Voldoende parkeergelegenheid in en om het 

 gebouw voor bezoek

VORSTELIJK 
GENIETEN IN 
DE DUYNKONING
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DE DUYNKONING 3e48 GBO
258 m2

buiten
xxx m2

De lichtinval aan drie zijden 
van de woning zorgt voor veel 

natuurlijk licht in alle ruimten 
van uw woning.
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Toon Hermans

TE LEVEN IS 
EEN GUNST,  

TE WETEN HOE 
EEN KUNST.



Woont u straks op het landgoed Duin & Bosch 
dan geniet u van de rijke historie en profiteert u 
tegelijkertijd van alle aangeboden  faciliteiten. 
Daarbij hoort ook dat u zorgeloos intrek kunt 
nemen in uw woning. Daarom voorzien we 
uw woning van een keuken van extreem hoge 
 kwaliteit met luxe apparatuur. En ook de 
 badkamer(s) maken we alvast helemaal gereed. 
Luxe tegels, sanitair van excellente kwaliteit, een 
heerlijke douche en natuurlijk een bad, aan alles 
is gedacht. Natuurlijk mag u ervan uitgaan dat 
de afwerking hoogwaardig is. Wilt u een andere 
kleur keuken? Of heeft u liever ander sanitair? In 
overleg is heel veel mogelijk.

Maar we gaan nog een stap verder. Want we zorgen ook voor 
het stucwerk van de wanden en de plafonds, deze worden 
 sausklaar opgeleverd. En zelfs de vloer ligt al als u de sleutel 
van uw nieuwe woning in handen krijgt. 

De vloer wordt van Frans eiken, krijgt een rustieke  uitvoering 
en heeft een breedte van 18 cm. De kleur  kiest u zelf uit de 
Rubio Monocoat 2C collectie. Ook kiest u zelf of u een v-groef in 
de vloer wilt. 

De luxe binnendeuren plaatsen we uiteraard ook alvast. U 
kiest uit een prachtige collectie deuren en  deurklinken. Voor 
elke woning bieden we een zeer luxe afwerkpakket. Door uw 
 woning woonklaar op te leveren, start het genieten al meteen.

HOOGWAARDIGE 
MATERIALEN, 
WOONKLAAR 
OPGELEVERD.

Door de ruime stelposten kunt 
u al uw wensen in keuken en 
badkamer realiseren.

Een keuken en badkamer van superieure kwaliteit

High end keukens, excellent sanitair. Voor de inrichting van de keuken 
en badkamer hebben we voor elk appartement een keuze gemaakt. Dit 
is inbegrepen in de koopsom. Wilt u enkele aanpassingen doorvoeren 
of heeft u volledig andere wensen? Dan kunt u die uiteraard aangeven 
bij de leverancier. De stel posten zijn ruim want we willen u superieure 
kwaliteit en  keuzevrijheid bieden. Misschien wilt u uitgebreid kunnen 
koken en is een groot kookeiland daarom een belangrijke wens. Of u 
wilt een extra groot eetgedeelte om urenlang met familie te  dineren 
of met vrienden te borrelen tot in de late uurtjes.  Wellicht spreekt een 
 landelijke of romantische stijl u aan. Of houdt u juist meer van retro of 
modern? Belangrijk is dat uw  keuken volledig aan uw smaak  voldoet. 
U brengt er tenslotte veel tijd door. Daarom kunt u al uw wensen 
 bespreken met de  leverancier. Wij zorgen er vervolgens voor dat deze 
wordt  geplaatst voordat u de sleutel van uw woning krijgt. 

Ook de badkamer is een belangrijke ruimte van uw  appartement. Wilt 
u een fijn ruim bad met een whirlpool om van uw  badkamer een spa 
te maken of een extra grote douchecabine met  infrarood? Zeker is dat 
uw badkamer rust en luxe moet  uitstralen. Al uw wensen bespreekt u 
daarom met de leverancier. Wij zorgen ervoor dat de badkamer wordt 
geplaatst. Zo heeft u nergens omkijken naar. 
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Uitstekende isolatie, duurzame energie

Wonen in Duynpark is leven met respect voor de 
 omgeving. De appartementen van Duynpark worden 
dan ook duurzaam. We gebruiken een hoge  kwaliteit 
hout voor kozijnen en de appartementen krijgen 
 uitstekende isolatie en triple glas. Zo heeft u vanzelf 
al minder energie nodig. De zonnepanelen op het 
dak  leveren de stroom voor het zwembad. Duurzame 
 energie dus. Zo leveren we een bijdrage aan het klimaat.

 
Gasloos en een aangenaam klimaat

Om nog een stapje verder richting duurzaamheid te 
 zetten, wordt Duynpark gasloos. Uw woning krijgt 
vloerverwarming en -koeling waardoor het in de  winter 
aangenaam warm en in de zomer koeler is. Ook voor-
zien we uw woning van een warmte terugwin  installatie. 
Dat zorgt ervoor dat u altijd voldoende  ventilatie in uw 
appartement heeft. Voor de parkeerplaatsen in de ver-
diepte parkeergarage treffen we voorbereidingen voor 
een elektrisch oplaadpunt. Ook plaatsen we een tank 
voor de opslag voor regenwater van maar liefst 450 m3. 
Met dit opgevangen regenwater kunnen we het groen 
op ons eigen terrein en de boswal aan de noordoostkant 
besproeien.

 
Energiezuinig wonen

De appartementen van Duynpark hebben een energie-
prestatiecoëfficiënt (EPC) van 0,35. Dat betekent dat 
uw woning energiezuinig is. U heeft dus geen omkijken 
naar het verduurzamen van uw woning.  
Dat woont nét wat fijner.

RESPECT  
VOOR DE MENS 
ÉN DE NATUUR.
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Woningborg

Koopt u een woning in Duynpark dan wilt u er zeker van zijn dat uw 
woning ook daadwerkelijk wordt afgebouwd. De appartementen van 
Duynpark hebben dan ook een Woningborgcertificaat. Belangrijke 
risico's bij de bouw zijn daarmee afgedekt. Zo zijn de  koopcontracten 
gecontroleerd en goedgekeurd. En mocht de aannemer in een 
 uitzonderlijk geval failliet gaan, dan wordt uw woning door een 
 andere partij afgebouwd of u wordt schadeloos gesteld.

Je bent nooit te oud  
om een nieuw doel voor 

jezelf te stellen of om een  
nieuwe droom te dromen.

Les Brown

Disclaimer
 
De ontwikkelaar besteedt uiterste zorg aan 
correcte en complete informatie in deze 
brochure. Het is mogelijk dat de  informatie 
onvolledig of onjuist is. De  ontwikkelaar 
is niet aansprakelijk voor  enige 
 onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, 
dan wel de gevolgen daarvan.

De kleuren en afbeeldingen en overige 
verbeeldingen geven een zo goed  mogelijk 
beeld van het nieuw te bouwen project. 
De impressies en afbeeldingen kunnen 
 derhalve afwijken van de  uiteindelijke 
contractstukken. Afbeeldingen die zijn 
 gebruikt ten behoeve van de  brochure 
maken geen onderdeel uit van de 
 contractvorming tussen verkoper en koper.

Aan de impressies en afbeeldingen die 
in de brochure zijn weergegeven kunnen 
geen rechten worden ontleend.

Keurmerk voor toegankelijkheid

Een woning in Duynpark koopt u niet om er slechts een 
paar jaar in te wonen. Zodra u uw intrek neemt in het 
appartement, wilt u er zo lang mogelijk genieten.  
Daarom zijn de woningen levensloopbestendig en krij-
gen ze het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid 
(NLKT). We hebben goed gekeken naar de individuele 
behoeften en wensen en snappen dat de ene bewoner 
meer voorzieningen wenst dan de andere bewoner. De 
appartementen kennen daarom diverse gradaties van 
levensloopbestendigheid: brons, zilver of goud. 

  Een  appartement met de classificatie NLKT Brons 
is  geschikt voor bewoners die slecht ter been zijn 
of een rollator  gebruiken. De draaicirkels in de 
 verschillende ruimtes zijn hier 100 cm.

  Zilver heeft een draaicirkel van 150 cm en is daarmee 
geschikt voor bewoners met een  handbewogen 
rolstoel. 

  Appartementen met de  classificatie NLKT Goud zijn 
 bijzonder geschikt voor mensen in een elektrische 
 rolstoel of een grote  handbewogen rolstoel met 
daarachter een  zorgverlener. 

OVERIGE 
INFORMATIE
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DUYNPARK-CASTRICUM.NL

ONTWIKKELING

0648 491 798 
info@building4you.nl

COMMUNICATIE EN DESIGN

0251 676 767
www.vastgoedcommunicatie.nl

VERKOOP EN INFORMATIE

Teer Makelaars
Dorpsstraat 62A

1901 EM Castricum
0251 745 630

nieuwbouw@teer.nl

Ramón Mossel makelaardij o.g. BV
Maanstraat 128

1078 HP Amsterdam 
0203 052 662

nieuwbouw@ramonmossel.nl

Astrid van Koppen
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